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Como é custeado o plano SEBRAEPREV?
Para manter os custos de operação do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, que administra o Plano SEBRAEPREV, 
é utilizado o PGA – Plano de Gestão Administrativa, 
o qual utiliza duas fontes de receitas:

Taxa de Carregamento de 2% que recai apenas 
sobre as contribuições básicas (não incide sobre as 
Contribuições Voluntárias e de Serviço Passado).

Taxa de Administração de 0,8% anual que incide 
sobre o patrimônio e é calculada diariamente. A 
rentabilidade da Cota já deduz este valor, ou seja, é o 
que chamamos de rentabilidade líquida, aquilo que 
de fato vai para a conta de Participante, conforme 
registrado no extrato de cada Participante.

COMO ESTAMOS EM RELAÇÃO ÀS TAXAS 
PRATICADAS NO MERCADO?
De acordo com o estudo Raio X da Previdência 
Complementar Brasileiro, da ABRAPP – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, a média das taxas praticadas pelo 
Mercado nos Planos de mesma caraterística do 
Plano SEBRAEPREV – Contribuição Definida – CD 
(Referência 2013), são as seguintes:
Ÿ Taxa de Carregamento: 3,89%
Ÿ Taxa de Administração: 1,04%

COMO SE PODE MENSURAR A EFICIÊNCIA DO 
FUNDO DE PENSÃO?
Os custos administrativos são um dos fatores mais 
importantes na administração dos Fundos de 

Pensão e deve ser acompanhado 
pelos Participantes e Patrocinadores. 
Um importante indicador para avaliar 
sua eficiência é o Custo por Participante que de fato 
mede a produtividade da Entidade.

Conforme Série de Estudos nº 5 – Divulgação das 
Despesas Administrativas das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – Exercício 2013 da 
PREVIC (Órgão Fiscalizador dos Fundos de Pensão), 
temos o seguinte Custo por Participante para a 
categoria de patrimônio em que se enquadra o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA:
Ÿ Custo Médio das Entidades com Patrimônio até R$ 
500 milhões: R$ 1.028,14

Ÿ Custo Médio do SEBRAE PREVIDÊNCIA: R$ 635,00 
ou -38% inferior à média das Entidades Fechadas.

COMO OS CUSTOS ADMINISTRATIVOS SÃO 
MONITORADOS?
O SEBRAE PREVIDÊNCIA atua  sempre  na 
perspect iva  de  redução dos  seus  Custos 
Administrativos na ótica da eficiência, eficácia e 
efetividade de todas as suas ações. Esses custos são 
acompanhados e analisados pelos Conselhos 
Deliberativo, Fiscal, Auditoria Independente e pelo 
órgão fiscalizador PREVIC – Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar. Além disso, 
é imprescindível o acompanhamento dessas 
despesas administrativas, também, por você 
Participante!

Por dentro do plano

Sebrae/SP

70 empregados aderem ao Plano SEBRAEPREV 
em campanha de adesão 
Em outubro, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou uma ampla campanha de adesão na 
Patrocinadora Sebrae/SP. O objetivo foi esclarecer pontos importantes a serem 
pensados até a aposentadoria, além de explicar a importância de um plano de 
previdência privada, sobretudo os benefícios e as vantagens do Plano SEBRAEPREV. 

A campanha contou com o apoio da Diretoria do Sebrae/SP e dos Gestores do 
Plano Osmar Bueno e Lia Miyuki. As adesões foram realizadas pelo Diretor de Seguridade Nilton Cesar e pela 
Gerente de Relacionamento Luciana Ribeiro. A campanha resultou em 70 novos Participantes. 



Participantes Empréstimos

Investimentos

7.245 124 319 401 8.089
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 548 miR$ 548 miR$ 548 mi

Benefícios

7.885 = R$ 118 milhões

= R$ 2 milhão89

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em out/2015

Rentabilidade das Cotas

9,70%

9,45%

6,60%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 535,15
R$ 14.424,31
R$ 3.707,89

R$ 459.778,35
124

60
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

52
Aposentadoria 

Antecipada

10
Pensão por

morte
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Arrojado Estatística out/2015

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de outubro/2015).
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 12,74%
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6,69%

Com a proximidade do final do ano o ideal é começar a organizar 
os documentos necessários para a Declaração do Imposto de 
Renda (IR) do exercício 2015. Os Participantes do Plano 
SEBRAEPREV que utilizam o modelo de declaração completo, 
têm a vantagem de poder usufruir do benefício fiscal que reduz o 
valor a ser pago do Imposto de Renda (IR). Tanto as contribuições 
mensais quanto as esporádicas podem ser deduzidas, até o limite 
de 12% do total dos rendimentos computáveis na determinação 
da base de cálculo do imposto devido.

Aproveite o seu 13º salário para realizar uma contribuição 
esporádica e, com isso, reduzir a mordida do leão. Caso a soma 
das contribuições seja menor do que os 12% permitidos, você 
poderá realizar o pagamento de uma contribuição esporádica. O cálculo é simples, basta somar a sua renda 
tributável no exercício de 2015 e calcular o percentual de 12% sobre ela. Depois, some as contribuições feitas ao 
Plano, neste exercício, e compare.

Acesse o Simulador de Benefício Fiscal para a realização do cálculo, no portal SEBRAE PREVIDÊNCIA. Caso 
você queira realizar uma contribuição, faça o seu login na área restrita e clique no menu “Geração Boleto 
Avulso”. Dia 29 de dezembro é a data limite para o pagamento da contribuição. 

Prazo para efetuar contribuição termina no dia 29

Planejamento Tributário: Reduza a mordida do leão 

Planejamento tributário para 2016: a importância das contribuições esporádicas

SEBRAEPREV

O PLANO SEBRAEPREV: compromisso de segurança 
Com um volume de investimentos em carteira de 
R$ 548 milhões, o Plano SEBRAEPREV conta com a 
adesão de 95,4% dos empregados do Sistema 
SEBRAE. Ao longo dos onze anos de sua criação, 
vem registrando uma rentabilidade média anual 
líquida de 10,46%. 

Do total de investimentos, com base nos dados 
fechados até outubro deste ano, 79,0% estão 
aportados em renda fixa atrelada à taxa Selic; 8,6% 
em renda variável; 3,8% em Investimentos no 
Exterior e 8,6% em empréstimos a Participantes.  

A Política de Investimentos é proposta pela 
Diretoria e aprovada pelo Conselho Deliberativo do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA, com o assessoramento da 
Comissão de Investimento, e com base em cenários 
econômicos e visão de longo prazo, sempre 
buscando a melhor rentabil idade para os 
Participantes. 

Sempre é bom lembrar que, ao investir os 
recursos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
busca não só a rentabilidade da 
a p l i c a ç ã o ,  m a s  t a m b é m 
segurança e liquidez, com o 
objet ivo de oferecer  maior 
t ranqui l idade ao futuro do 
Participante. 


